
przestrzeń dla Biznesu



przestrzeń dla Biznesu

Zielony Kompleks Dwór Ostoya

Prezentujemy Państwu przestrzeń zaprojektowaną w zgodzie z naturą położoną w samym centrum Podkarpacia z dala 

od zgiełku miasta. Na powierzchni prawie 4,5 ha dajemy Państwu możliwość spędzenia czasu w aktywny i kreatywny 

sposób. Zielony Kompleks Dwór Ostoya to idealne miejsce, które sprawdzi się przy organizacji spotkań biznesowych, 

eventów służbowych, szkoleń i konferencji. To także doskonałe miejsce do wypoczynku podczas podróży służbowej.



Nasza historia

Nazwa naszego zielonego kompleksu, sięga do historii tego miejsca i zarazem podkreśla jego wyjątkowy charakter. 

Mieszczący się na jego obszarze Dwór Ostoya zwany inaczej jasionowskim, który powstał w drugiej dekadzie XIX w.                    

z inicjatywy Zoi Czosnowskiej, jest jednocześnie najstarszą wizytówką tego miejsca.Klasycystyczny i osadzony                    

w staropolskiej tradycji dwór hrabiny Czosnowskiej miał niewielkie rozmiary i zwartą bryłę. Stanisław Jędrzejowicz - kolejny 

właściciel majątku - zlecił całkowite przekształcenie budowli, która ze skromnego dworu stała się reprezentacyjną 

rezydencją pałacową o nowoczesnej, asymetrycznej i eklektycznej bryle zachwycającą do dziś. 

Pałac Jędrzejowiczów zyskał skomplikowaną i rozczłonkowaną strukturę z wieżą w narożniku południowo-wschodnim. 

Przeciwwagą dla wieży jest ryzalit po północnej stronie elewacji frontowej. Najbogatszą neorenesansową dekorację 

zyskał poprzeczny aneks po północnej stronie gmachu, przepruty dużymi oknami w typie porte-fenêtre o arkadowym 

zakończeniu. Ponad oknami znajdują się dekoracyjne plakiety ozdobione girlandami, a między nimi medaliony                        

z rzeźbionymi główkami.

Dwór Ostoya



Największym atutem naszego Zielonego Kopleksu Dwór Ostoya, jest ogromny 4,5 hektarowy park z zabytkowym 

drzewostanem. Ogród krajobrazowy założono wraz z budową dworu na mało urozmaiconym, płaskim terenie, 

pozbawionym cieku wodnego. Starodrzew pochodzący z XIX i początku XX wieku rozmieszczony jest na obrzeżach, 

tworząc kulisy dla architektury pałacu. Centrum założenia zajmuje Dwór Ostoya otoczony rozległymi trawnikami 

podkreślającymi ekspozycję rezydencji. W drzewostanie dominują gatunki krajowe drzew liściastych. Gatunki obce 

reprezentuje zaledwie kilka drzew. Kilkanaście drzew uznanych zostało za pomniki przyrody, które dosadzane były                     

w późniejszym czasie. Park dworski zamieszkuje unikatowa grupa ptaków. Fakt ten potwierdzili przebywający                           

w Rzeszowie na sympozjum ornitologicznym  skandynawscy profesorowie. 

Ogrody Ostoya



Hotel dysponuje apartamentami oraz pokojami dwu i jednoosobowymi. Wyposażenie pokoi i apartamentów stanowią 

stylowe meble, dobrane do szczególnego wystroju i atmosfery tego miejsca. W hotelu funkcjonuje także restauracja 

śniadaniowa z przestronnym tarasem widokowym na cały park. Do dyspozycji są także dwie duże sale ZŁOTA i BALOWA, 

które idealnie sprawdzą się przy organizacji większych eventów oraz 5 mniejszych sal konferencyjnych przeznaczonych na 

kameralne spotkania biznesowe.

50 pokoi 150 miejsc noclegowych Restauracja śniadaniowa Sala balowa oraz złota

4 w pełni wyposażone mieszkania 

| | |

Hotel Ostoya



Karczma to miejsce, w którym można przenieść się w prawdziwie sielski klimat, poczuć unoszący się w powietrzu zapach 

świeżych ziół, zakosztować prawdziwej polskiej kuchnii opartej na podkarpackich produktach, wypróbować 

wyselekcjonowanych win pochodzących z regionalnych winnic,a w lecie odpocząć od zgiełku miasta. 

Karczma Ostoya



Na powierzchni kompleksu znajduje się 9 w pełni wyposażonych sal bankietowo-konferencyjnych o zróżnicowanej 

powierzchni, które łącznie mogą pomieścić nawet do 700 osób. Sale przeznaczone są do realizacji przyjęć 

okolicznościowych oraz eventów służbowych, spotkań rmowych, szkoleń czy konferencji. 

Sale bankietowo-konferencyjne



To, co wyróżnia nasz kompleks na Podkarpaciu, to ogromny park z przepięknym drzewostanem oraz wiata umożliwiająca 

organizację imprez plenerowych nawet do 1000 osób. To także miejsce z ogromnymi walorami wypoczynkowymi  po 

długiej służbowej podróży czy intensywnej konferencji.

Ogrody i wiata Ostoya



To co nas wyróżnia

Wyselekcjonowane menu a'la carte

Regionalna, bogata kuchnia

Przestrzeń do gier i zabaw ogrodowych

Miejsca piknikowe

Zielona przestrzeń do wypoczynku

 

Miejsce na ognisko

Bogate wyposażenie sal konferencyjnych

Menu grillowe

250 miejsc parkingowych

Zdrowe i ekologiczne cateringi



Propozycja przerw kawowych
i menu lunchowe

Przerwa kawowa „klasyczna”

 świeżo parzona kawa 

 wybór herbat z dodatkiem cytryny 

 woda mineralna ze świeżą miętą

  wybór kruchych ciastek 100 g/os. 

Jednorazowa / Całodzienna

Przerwa kawowa „Słodka pokusa”

 świeżo parzona kawa 

 wybór herbat z dodatkiem cytryny 

 woda mineralna ze świeżą miętą

  mini mufnki

 rogalik francuski z domową konturą - 1 szt/os. 

 mus truskawkowy z granolą czekoladową  - 1 szt/os. 

Jednorazowa / Całodzienna



Przerwa kawowa „Zdrowa, zielona”

 świeżo parzona kawa 

 wybór herbat z dodatkiem cytryny 

 woda mineralna ze świeżą miętą

 Woda kokosowa 0,2l

 Hummus z warzywami 

 Quacamole z tortillą kukurydzianą 

 Mini capresse

 Mini sałatka grecka 

 Mix orzechów i bakalii 50 g/os.

 Owoce letowane 100 g/os. 

 Szoty owocowe 0,2l

Jednorazowa / Całodzienna

Przerwa kawowa „Wytrawna prawda”

 świeżo parzona kawa

 wybór herbat z dodatkiem cytryny 

 woda mineralna ze świeżą miętą 

 croissant z pastami smakowymi i kiełkami słonecznika – 1 szt/os. 

 bajgiel z pomidorem i mozzarellą z pesto bazyliowym – 1 szt/os. 

 ciasto marchewkowe 100 g/os.

Jednorazowa / Całodzienna

Dodatkowe opcje do wyboru 

 kanapki – 1 szt. - 4 zł

 croissant z pastami smakowymi i kiełkami słonecznika – 1 szt. - 3,5 zł

 bajgiel z pomidorem i mozzarellą z pesto bazyliowym – 1 szt. - 7 zł

 mini drożdżówki – 1 szt. - 3 zł

 mini mufnki – 1 szt. - 3 zł

 wybór ciastek kruchych – 150 g - 6 zł

  rogalik francuski z konturą domową – 1 szt. - 3 zł

 

owoce sezonowe – 200 g - 6,5 zł

 batoniki musli (Nestle Fitness) – 1 szt. - 4 zł

 batoniki czekoladowe (Mars, Snickers) – 1 szt - 4 zł

 soki owocowe – 0,2 l - 4 zł

 napoje gazowane (Coca-cola, Mirinda, Sprite) – 0,2 l - 4 zł

 świeże warzywa sezonowe (seler naciowy, marchew, jabłko)



Do Państwa dyspozycji oddajemy 6 sal konferencyjnych o zróżnicowanej powierzchni oraz wiatę, pod którą możemy 

organizować eventy plenerowe.

Wyposażenie sal

Klimatyzacja;

Nagłośnienie stacjonarne;

Flipchart;

Ekran;

 

Mikrofon

Dostęp do internetu;

Projektor;

Telewizor;



Chętnie dostosujemy nasze możliwości do Państwa oczekiwań. Jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony. 

Proponujemy spotkanie z eventplannerem, który pomoże zaaranżować wydarzenie odpowiadające Państwa 

oczekiwaniom. 

Sala Balowa
2

Powierzchnia: 600 m

Bankiet: 300 os.

Teatralne: 600 os.

Podkowa: 300 os.

Sala złota
2

Powierzchnia: 225 m

Bankiet: 100 os.

Teatralne: 200 os.

Podkowa: 130 os.

Sala Rycerska
2Powierzchnia: 215 m

Bankiet: 80 os.

Teatralne: 150 os.

Podkowa: 50 os.

Wiata Ostoya z Ogrodami
2

Powierzchnia: 350 m

Bankiet: 500 os.

Teatralne: 1000 os.

Podkowa: 400 os.



wieloletnie doświadczenie i nowoczesne rozwiązania,
biznes na najwyższym poziomie.

Alternatywnym miejscem z przestrzenią stworzoną dla biznesu jest Hotel Prezydencki**** znajdujący się w samym centrum 

Rzeszowa.

Hotel Prezydencki to doskonałe połączenie biznesu, komfortu, ciepłej atmosfery i profesjonalnej obsługi. Umiejscowiony 

w cichej i spokojnej dzielnicy centrum miasta, Hotel jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na hotelowej mapie 

Rzeszowa. To miejsce, z przestrzenią stworzoną dla biznesu.

HOTEL PREZYDENCKI

BIZNESOWA ALTERNATYWA



Do Państwa dyspozycji Hotel Prezydencki oddaje aż 10 sal, które mogą być dostosowane indywidualnie do charakteru 

spotkania i Państwa potrzeb.

Duża powierzchnia sal mogących pomieścić optymalną liczbę gości, dostęp do wszystkich sprzętów i akcesoriów, 

profesjonalna obsługa sprawiają, że Hotel Prezydencki to miejsce na organizację Państwa wydarzeń z pełnym sukcesem.

10FUNKCJONALNYCH
SAL SZKOLENIOWYCH
z nowoczesnym wyposażeniem

50 miejsc parkingowych

181 miejsc noclegowych

Konferencje do 600 osób

Eventy do 300 osób

98 komfortowo wyposażonych pokoi



Karina Guzek-Buk - Tel.: +48 533 349 021

Joanna Dobrzańska - Tel.: +48 517 309 545

sprzedaz@ostoyarzeszow.pl

www.ostoyarzeszow.pl
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